„Mester Videó” Pályázat
szabályzata
1. A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE
A Mester Videó” Pályázat (a továbbiakban: Pályázat) szervezője a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: Szervező), 1054 Budapest, Hold u. 4.
2. A PÁLYÁZATBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
A Pályázatban azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező személyek (a
továbbiakban: Pályázó) vesznek részt, akik a jelen szabályzat 5. pontjában szereplő részvételi
szabályok alapján a Szervezőnek benyújtják pályázataikat.
A nagykorú, cselekvőképes Pályázó önállóan, a kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan
cselekvőképes Pályázó törvényes képviselője útján tehet a pályázat során nyilatkozatokat (a
továbbiakban: Pályázó vagy törvényes képviselője).
A Pályázaton való részvétel, a pályamű benyújtása e hivatalos szabályzat automatikus
elfogadását jelenti.
A Pályázat lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos, egyes feladatokat
a Szervező végzi.
3. A PÁLYÁZATBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK
A Pályázatban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, alkalmazottai,
munkatársai és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontja szerinti közeli
hozzátartozói. A jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságok részvételét a Szervezők kizárják.
4. A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA
A Pályázat 2018. szeptember 10 – 2018. november 15. 24:00 óráig tart. A pályázatról a
Szabályzat 10. pontjában „INFORMÁCIÓ A PÁLYÁZATRÓL” helyeken tájékozódhat.
5. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK, A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE
A Pályázaton mindenki egyénileg vagy csoportban, a pályázati kiírásban szereplő témák
egyikében egy pályaművel vehet részt. Maximum 2 perc hosszúságú egy vagy többszereplős
videók készítését várjuk a pályázóktól. A videók műfaja mindhárom korosztályban
tetszőlegesen lehet vers, slam poetry, rap, ének, próza, előadás, mesélés, elbeszélés stb. A
pályaművek kizárólag saját munkák lehetnek.
Korosztályok és témák:
Általános iskolások, felső tagozatos tanulók (5-8. osztály):
Téma: Szavalj, énekelj, rappelj vagy egyszerűen csak mondd el, hogy mit jelent számodra a
takarékoskodás/megtakarítás.

Középiskolások: (9-12. osztály)
Téma: A pénzügyekben való jártasságot, átgondolt pénzügyi döntéshozatalt Te milyen
eszközökkel tennéd népszerűvé a középiskolások körében?
Felsőoktatási hallgatók (nappali tagozatos egyetemisták, főiskolások):
Téma: Te hogyan ösztönöznéd az állampapír vásárlást? Hogyan, milyen eszközökkel tennéd
népszerűvé az állampapírokat, mint legbiztonságosabb befektetési formát a fiatal felnőttek
körében?
A pályázati feltételeknek nem megfelelő alkotásokat a Szervezőnek nem áll módjában
elfogadni.
Az elkészült alkotások a pályázat időtartama alatt a Mester Videó Pályázat weboldalán, a
www.mestervideo-palyazat.hu oldalon keresztül nyújthatók be.
A pályázók videó anyagát a videó megosztó oldalra (pl. Youtube, Indavideo) mutató
hivatkozás formájában a Pályázat weboldalán keresztül fogadjuk, a közösségi oldalra
(Facebook, Instagram) feltöltött videókat nyilvános láthatósággal és hashtag (#mestervideo)
jelöléssel fogadjuk a pályázat időtartama alatt. A pályázat benyújtásának menete az
alábbiakban olvasható:
A) A video benyújtásának menete a videó megosztó oldal esetén:
1. Videó elkészítése a korosztályi felhívás szerint.
2. Videó feltöltése saját felhasználói videó megosztó oldal csatornára.
3. Weboldalon keresztül a videó elérések megküldése.
B) A video benyújtásának menete közösségi oldal esetén:
1. Videó elkészítése a korosztályi felhívás szerint.
2. Videó feltöltése saját felhasználói közösségi oldalra.
3. A videó elnevezésében kérjük a hashtag (#mestervideo) használatát.
4. A videó láthatóságát nyilvánosra kérjük állítani.
Pályázni egyénileg vagy csoportosan lehet a következők szerint:
Pályázat benyújtása egyéni indulás esetén:
A feltöltéshez az alábbi adatok kitöltését kérjük a Pályázótól: alkotó neve, életkora, e-mail
címe, telefonszáma, pályázatának címe; 18 éves kor alatt a törvényes képviselő neve, e-mail
címe, telefonszáma és levelezési címe.
Pályázat benyújtása csoportos indulás esetén:
A feltöltés előtt a csoport válasszon vezetőt (csapatkapitány). A feltöltéshez az alábbi adatok
kitöltését kérjük a Pályázótól: csapatkapitány neve, e-mail címe, telefonszáma, pályázat címe;
18 éves kor alatt a törvényes képviselő neve, e-mail címe, telefonszáma és levelezési címe,
továbbá a csapatban résztvevők neve, életkora.
A nevezéshez minden esetben el kell fogadni a Szabályzatot és feltölteni a Pályázó (2.
számú melléklet) és a videón szereplők hozzájárulási nyilatkozatát (3. számú mellékelt).

A videón szereplők hozzájárulása
A Pályázó köteles a videón szereplő személyektől vagy törvényes képviselőjüktől a 3. számú
mellékletnek megfelelő írásbeli hozzájárulást kérni a kép- és/vagy hangfelvétel Pályázat során
történő felhasználáshoz. A hozzájárulásokat szkennelt formában kell feltölteni a pályázati
oldalra. Amennyiben valamely videóhoz kapcsolódóan nem állnak rendelkezésre hiánytalanul
a hozzájárulások, a videót kizárjuk a pályázatból.
6. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
Az oldalon meg kell adni az alkotó nevét és életkorát, e-mail címét, telefonszámát,
pályázatának címét; 18 éves kor alatt a törvényes képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát
és levelezési címét, valamint a nevezéshez minden esetben el kell fogadni a Szabályzatot.
Az oldalon linkelt – és jelent szabályzat mellékletét képező – adatkezelési tájékoztatót a
jelentkezést megelőzően el kell olvasni, az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatra
vonatkozó jelölőnégyzetet pedig a tájékoztató elolvasás után kérjük bejelölni. Mivel a
pályázat elbírálásához az adatkezelésre szükség van, csak az ehhez való hozzájárulás esetén
tudjuk fogadni a pályázati anyagot. A fentieken túl a jelent tájékoztató 2. számú melléklete
szerinti részvételi nyilatkozat aláírása és felöltése is szükséges az érvényes részvételhez.
Az oldalon a megfelelő jelölőnégyzet jelölésével a Pályázónak lehetősége van nyilatkozni,
hogy értesítőt kér a jövőbeli pályázatokról, és kéri adatai megőrzését a jövőbeli pályázatok
beadásának megkönnyítése céljából, vagy visszavonnia korábbi nyilatkozatát. A nyilatkozatot
emellett bármikor lehetősége van visszavonni email útján. A nyilatkozattal a Pályázó
hozzájárul a Pályázat során megadott adatai visszavonásig történő kezeléséhez.
Jelen Pályázatban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Pályázó vagy
törvényes képviselője a pályázat elküldésével, valamint az adatkezeléshez történő kifejezett
hozzájárulás fentieknek megfelelő megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázó vagy
törvényes képviselője személyes adatai a Szervező mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek,
azokat a Pályázattal összefüggésben, a Pályázat lebonyolításának időtartama alatt, illetve a
nyeremények átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából feldolgozza és kezelje, az
adatkezelési tájékoztatónak megfelelően. Az adatbázisban szereplő adatok egyéb célokra (így
például közvetlen üzletszerzésre vagy egyéb marketing tevékenységre) nem kerülnek
felhasználásra!
A Pályázó vagy törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy:
a.) az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését, illetve feldolgozását a Szervező végzi;.
b.) az adatbázis – a c) pontban foglalt kivétellel – a nyeremény átvételét követően, de
legkésőbb 90 nappal a nyertesek kiválasztását követően törlésre kerül;
c.) amennyiben a fentieknek megfelelően nyilatkozott, hogy értesítőt kér a jövőbeli
pályázatokról, és kéri adatai megőrzését a jövőbeli pályázatok beadásának megkönnyítése
céljából, úgy a Pályázat során megadott adatait a Kincstár a nyilatkozat visszavonásáig kezeli.
A Pályázó vagy törvényes képviselője a Pályázatban való részvétellel egyidejűleg hozzájárul
ahhoz, hogy a Pályázó díjazása esetén nevét, pályaművét és lakcímét – kizárólag a település
közigazgatási megnevezésével – a Szervező nyilvánosságra hozza, továbbá hogy felkérés

esetén rendelkezésre áll média interjú céljából, valamint a róla készített hang-, videofelvételt
és fényképeket a Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználhatja promóciós
célokra.
A nyeremények átadása, valamint a nyertes képmásának és adatainak felhasználása a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján történik.
A Szervező – az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint – biztosítja a Pályázó vagy
törvényes képviselje részére a személyes adataikkal kapcsolatos jogaik gyakorlását, így
egyebek mellett bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak vagy törvényes képviselőjének
arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését
vagy korlátozását, illetve tiltakozzon a saját, illetve a képviselt személyes adatának kezelése
ellen
Amennyiben a Pályázó vagy törvényes képviselője él a fenti jogaival, a Szervező a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül meg kell
adja számára a megtett intézkedésekről a tájékoztatást.
Személyes adatainak kezelésére vonatkozó panaszával általánosságban a Kincstárhoz (1054
Budapest, Hold utca 4., adatvedelem@allamkincstar.gov.hu), illetve a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A személyes adatok kezelésének jogellenessége esetén a Pályázó vagy törvényes képviselője
polgári pert kezdeményezhet a Kincstár ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe
tartozik. A per a Pályázó vagy törvényes képviselője lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszék előtt lehet megindítani (a törvényszékek felsorolását és
elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
7. A PÁLYAMŰVEK FELHASZNÁLÁSA
A Pályázó, valamint 18 éves kor alatt a Pályázó törvényes képviselője pályázaton való
részvétellel nyilatkozik arról, hogy a beküldött audiovizuális műhöz kapcsolódó szerző jogok
őt illetik, a mű felett korlátlan felhasználási joggal rendelkezik, az nem sérti harmadik fél
jogait. Hhozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Pályázó alkotását a Szervező illusztrációs célokra,
a Szervező honlapján, valamint különböző internetes és nyomtatott anyagainak készítése
során, határozatlan időre a verseny zárása után is felhasználja.
8. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, EREDMÉNYHIRDETÉS
A Pályázat lezárásának határidejét követően a beküldött pályázatokat egy többtagú Bizottság
bírálja el. A Bizottság meghívott külsős szakértőkből és a Szervező dolgozóiból áll. A
Bizottság tagjai korosztályonként 3-3 alkotást választanak ki.

Az eredményhirdetésre ünnepélyes keretek között, sajtónyilvánosság előtt 2018. december
13-19. között kerül sor, amelynek részleteiről az érintetteket a Szervező értesíti.
A csoportosan pályázók részére a 9. Nyeremények pontban meghatározott nyeremények közül
egy ajándék kerül átadásra (pl. 1 db 150.000.- Ft értékű utalvány) függetlenül a csoportban
résztvevők létszámától.
9. NYEREMÉNYEK
Egyetemisták:
1. helyezett: Üdülési utalvány vagy élményutalvány – 150 000 Ft
2. helyezett: Üdülési utalvány vagy élményutalvány – 100 000 Ft
3. helyezett: Műszaki vásárlási utalvány vagy élményutalvány – 50 000 Ft
Középiskolások:
1. helyezett: Üdülési utalvány vagy élményutalvány – 150 000 Ft
2. helyezett: Üdülési utalvány vagy élményutalvány – 100 000 Ft
3. helyezett: Műszaki vásárlási utalvány vagy élményutalvány – 50 000 Ft
Felső tagozatosok:
1. helyezett: Üdülési utalvány vagy élményutalvány – 150 000 Ft
2. helyezett: Üdülési utalvány vagy élményutalvány – 100 000 Ft
3. helyezett: Műszaki vásárlási utalvány vagy élményutalvány – 50 000 Ft
10. A NYERTES

A Szervező a nyerteseket a pályázatok elbírálását követően – telefonon, vagy e-mailben –
haladéktalanul értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. Amennyiben a nyertes a
nyereményét bármilyen okból nem tudja átvenni, úgy a nyeremény legkésőbb az
eredményhirdetést követő 30 napon belül vehető át a Szervező központjában (1054 Budapest,
Hold u. 4.), vagy a nyertes lakhelye szerint illetékes megyei igazgatóságon.
A nyertes Pályázó vagy törvényes képviselője köteles együttműködni a Szervezővel annak
érdekében, hogy a nyeremények átadására a jelen szabályzatban meghatározott időtartamon,
de legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül sor kerüljön. Amennyiben ezen
együttműködési kötelezettségének a nyertes Pályázó vagy törvényes képviselője nem tesz
eleget, és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a
Szervező nem vonható felelősségre. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen
határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg.
11. ADÓZÁS
A Pályázót érintően a nyereményhez személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési
kötelezettség nem kapcsolódóik.

12. INFORMÁCIÓ A PÁLYÁZATRÓL
A Pályázatról részletes információk a www.allamkincstar.gov.hu, a www.allampapir.hu,
www.mestervideo-palyazat.hu weboldalon, valamint a Mester Videó pályázat hivatalos
Facebook oldalán érhetőek el.
13. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Szervező a Pályázattal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A
Szervező telefonos felvilágosítást a +36-1/483-8244 számon ad.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatban foglalt feltételeket, vagy
magát a Pályázatot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Pályázat
feltételei a Pályázók számára kedvezőbbek legyenek.
A Szervező, illetve annak vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért,
valamint a promóciós anyagok nyomtatási hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a
felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerült kérdéseikkel, panaszaikkal a Pályázók írásban
kizárólag a Szervezőhöz fordulhatnak.
Budapest, 2018. augusztus
Magyar Államkincstár

1. számú melléklet

Adatkezelési Tájékoztató
1. Miről szól ez a tájékoztató, mi célból készült?
A Tájékoztató célja, hogy a Magyar Államkincstár (Kincstár) „Mester Videó” Pályázatának
résztvevői számára általánosságban, tömören és közérthetően bemutassa a Kincstárnak a
pályázathoz kapcsolódó adatkezelését.
Ez a tájékoztató tehát bemutatja Neked azokat a lényeges kérdéseket, amelyek fontosak
lehetnek számodra személyes adataid védelmével kapcsolatban. Kérjük, hogy ha nem vagy
még nagykorú, vagy egyébként szüleid, gondviselőd felügyelete alatt állsz, mutasd meg ezt a
tájékoztatót nekik is.
Amennyiben kérdésed lenne a Tájékoztatóval vagy a Kincstár adatkezelésével kapcsolatban,
írd meg az adatvedelem@allamkincstar.gov.hu e-mail címre, és kollégánk megválaszolja a
kérdést.
A törvényes képviselők számára ezúton kívánjuk jelezni, hogy a tájékoztató nyelvezete az
érintett elsődleges célközönségnek (gyermekek, fiatal felnőttek) megfelelő, közvetlenebb stílust
hivatott képviselni.
A Kincstár Általános Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatója a Kincstár honlapján a
„Közérdekű adatok” menüpont alatt érhető el.

2. Pontosan ki is kezeli a személyes adataimat?
Az adatkezelő
neve:

Magyar Államkincstár

székhelye:

1054 Budapest, Hold utca 4.

postacíme:

1909 Budapest

e-mail címe:

info@allamkincstar.gov.hu

telefonszámai: +36/1-452-2900; +36/20-881-9530; +36/30-344-0040; +36/70-460-9000
honlapja:

http://www.allamkincstar.gov.hu/

Az adatvédelmi tisztviselő
neve:

Dr. Dobai Bálint

postacíme:

1909 Budapest

e-mail címe:

adatvedelem@allamkincstar.gov.hu

Fogalmak
A Tájékoztatóban olyan jogi fogalmak szerepelnek, amik némi magyarázatra szorulnak, hogy
pontosan tudd, mit is értünk alattuk.

Személyes adat
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a jogban így hívják az embert, az
adatvédelmi szabályokban legtöbbször az „érintett” kifejezéssel szokták jelölni, ld. lejjebb)
vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki bármilyen módon,
pl. név, valamilyen azonosítószám, GPS adat, online azonosító, vagy az illető testi, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható.
Különleges adat
A személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai
származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, az érintett egyedi
azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek
szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
Érintett
Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
Adatkezelés
A személyes adatokon, adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza
meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az
uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Címzett
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
Harmadik fél
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a

személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Az érintett hozzájárulása
Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Adatvédelmi incidens
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. Milyen jogszabályok vonatkoznak az adatkezelésre?
−

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti
és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR)

−

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)

−

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet

−

a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X.31.) Korm. rendelet

−

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: vagyonvédelmi tv.)

4. Milyen alapon kezeli a Kincstár a személyes adataimat?
Az adatkezelés jogalapja határozza meg, hogy a személyes adataid milyen jogi felhatalmazás
alapján kerülhetnek a Kincstárhoz, és mi alapján kezelheti a Kincstár azokat. A jogalapok
többfélék lehetnek.
A Pályázathoz kapcsolódó adatkezelés esetén a Kincstár nem hatóságként jár el, hanem olyan
lehetőséget biztosít, amit Te szabadon, befolyásmentesen, önként vehetsz igénybe anélkül,
hogy erről külön szerződést írnál a Kincstárral. Ilyen esetben a Te előzetes, megfelelő
tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulásod adja meg az adatkezelés
jogalapját. Ezt nevezik önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésnek, ami a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a) pontjában is szerepel.
Emellett a Kincstárnak egyes törvényi kötelezettségei, feladatai miatt esetleg elő lehet írva,
hogy kezelje az általad megadott adatokat. Ilyenkor a jogszabályok írják elő, hogy mely
adatokat, milyen célból, milyen feltételekkel és mennyi ideig kezelhet a Kincstár. Ezek a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontjai szerinti kötelező adatkezelések esetei.
Ha a pályázattal összefüggésben a Kincstár valamelyik épületét meglátogatod, akkor a
Kincstár vagyonvédelmi elektronikus megfigyelőrendszerei (kamerák) esetén az
adatkezelés jogalapja a Kincstár jogos érdeke. A Kincstár előzetes és jól észlelhető

figyelemfelhívó jelzést és tájékoztatást helyez el arról a tényről, hogy az adott területen
elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz.

5. Az adatkezelés célja
A Pályázathoz kapcsolódó önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés:
A Pályázat során ahhoz kérjük hozzájárulásodat, hogy az adataidat a pályázat elbírálása, a
kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezeljük, adatbázisba gyűjtsük, és ha nyersz, neved,
pályaműved és lakcímed – kizárólag a település nevét, tehát utca, házszám nélkül –
nyilvánosságra hozzuk. Ezeken túl kérjük, hogy felkérés esetén rendelkezésre állj média
interjú céljából, és hogy a rólad készített hang-, videofelvételt és fényképeket díjmentesen és
korlátozás nélkül felhasználhassuk promóciós célokra.
A fent említett adatbázisban szereplő adatokat egyéb célokra (így például közvetlen
üzletszerzésre vagy egyéb marketing tevékenységre) nem használjuk fel.
Kötelező adatkezelés esetén azok a jogszabályok határozzák meg az adatkezelés célját, amik
ezt a kötelező adatkezelést is előírják. A Kincstár kizárólag az így meghatározott célokból
kezelheti az adataidat. Ez keveredhet az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezeléssel,
például a fenti célokból önkéntesen megadott és nyilvántartott adataidat a Kincstár jogszabály
által előírt kötelezettség teljesítése (pl. nyomozás) céljából is kezelheti (pl. átadja a
nyomozónak).

6. Milyen személyes adataimat kezeli a Kincstár?
Kezeljük a videót alkotó
- nevét,
- életkorát,
- e-mail címét,
- lakcímét (csak a település nevét)
- telefonszámát,
- a pályázatának címét;
Csoportos beadás esetén a csapatkapitány fenti adatain kívül a csoport tagjainak
- nevét,
- életkorát.
Ha még nem vagy nagykorú, vagy más okból törvényes képviselet alatt állsz, a
szülő/törvényes képviselő
- nevét,
- e-mail címét,
- telefonszámát és
- levelezési címét.

7. Különleges adatok kezelése
A Kincstár kivételesen, ha valamilyen okból ez a Pályázatban való részvétel során lényeges –
de ilyenkor is csak a lehető legkisebb mértékben – különleges adatokat is kezelhet (leginkább

egészségügyi adatok merülhetnek fel, ha ezek pl. a nyeremény átvételével, médiaszerepléssel
stb. kapcsolatban lényegesek).

8. Továbbítja bárkinek a Kincstár a személyes adataimat?
A személyes adataidat saját döntésünk alapján nem továbbítjuk senkinek, mi dolgozzuk fel
őket, mi vezetjük az adatbázist. Egyedül – ahogy fent már írtuk – a győztesek néhány adatát
hozzuk nyilvánosságra, illetve használjuk fel promóciós célokra.
A kötelező adattovábbítás esetei
Néhány szerv a kötelező feladatai ellátása érdekében, a rájuk vonatkozó jogszabályokban
meghatározott célból és feltételek teljesülése esetén igényelhetik, illetve megkaphatják a
személyes adataidat a Kincstártól.
Ilyenek lehetnek pl.:
− hazai és uniós statisztikai szervek,
− bíróságok, önálló bírósági végrehajtók,
− ügyészség,
− bűnüldözés és büntetés-végrehajtás szervei,
− nemzetbiztonsági szolgálatok,
− a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és
célszerűségét ellenőrző, kormányzati ellenőrzési szerv,
− minisztériumok és háttérintézményeik,
− Állami Számvevőszék,
− Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF),
− országgyűlési képviselők,
− közjegyzők,
− jegyzők
Személytelenített adattovábbítás
A fentiek mellett az adataidat névtelen formában, vagyis személyes és bizalmas jellegüktől
megfosztva átadhatjuk, de csak úgy, hogy Te az adatokkal semmilyen körülmények között ne
legyél kapcsolatba hozható (pl. statisztikai adatok).
Ilyenkor a Kincstár kiemelt figyelmet fordít arra, hogy még közvetve se lehessen Téged
felismerni az adatokból. Ha pl. valamilyen statisztikai adat olyan kevés személyre vonatkozik,
hogy abból a környezeted felismerhetné, hogy Rólad van szó, akkor az adatokat nagyobb
számú más adatokkal összevontan adjuk át; vagy pedig csak olyan a feltételekkel adjuk át,
hogy a környezetedhez biztosan ne juthassanak el az adatok.

9. Az adatok kezelésének időtartama
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az adatkezelés időtartama
mindig a szükséges mértékre korlátozódik. Így a Pályázathoz kapcsolódóan az adatokat a
Pályázat lebonyolításának időtartama alatt, illetve a nyeremények átadásáig kezeljük.
A Te és a többi pályázó személyes adataiból álló adatbázist a nyeremények átvételét
követően, de legkésőbb 90 nappal a nyertesek kiválasztása után véglegesen töröljük.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelést előíró jogszabályokban meghatározott határidő
leteltéig kezeljük az adataidat.

10. Kik férhetnek hozzá a Kincstár által kezelt adatokhoz?
A Kincstár alkalmazottai
A személyes adataidhoz a Kincstárnak azok az alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek a
pályázat lebonyolításában szerepük van, amihez az adatok szükségesek. Vagyis még a
Kincstáron belül sem férhet hozzá olyan személy az adataidhoz, akinek az nem tartozik a
feladatköréhez.
Adatfeldolgozók igénybevétele
A Kincstár a Pályázathoz kapcsolódóan nem vesz igénybe adatfeldolgozót.
Felhatalmazott szervek
Csak a jogszabályban az adatok megismerésére felhatalmazott szervek és személyek, a
jogszabályban meghatározott körben férhetnek hozzá az adataidhoz (pl. a rendőrség, Állami
Számvevőszék, Magyar Nemzeti Levéltár stb.).

11. Adatbiztonsági intézkedések
A Kincstár a személyes adatokat elektronikus formában a székhelyén és telephelyein található
szervereken, papíralapon pedig irattári rendszereiben tárolja, megfelelő informatikai
biztonsági, technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt
személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés vagy az adatok jogosulatlan
megváltoztatása ellen.
Ennek érdekében a Kincstár kiterjedt Informatikai Biztonsági Dokumentum Rendszerrel
rendelkezik, melyet rendszeresen felülvizsgál. Szabályozza többek között az egyes
informatikai rendszerekben tárolt adatokhoz való hozzáférési jogosultságot, amelynek
ellenőrzése céljából a Kincstár naplózza, hogy ki, mikor, milyen személyes adathoz fért
hozzá.
Működése során a Kincstár teljesíti a közfeladatot ellátó szervekre vonatkozó informatikai
biztonságról szóló mindenkori hatályos jogszabályi követelményeket (jelenleg az állami és
önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és az
annak végrehajtásával kapcsolatos 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet szabályait).
A papíralapú iratkezelés biztonságát a Kincstár Iratkezelési Szabályzata és a Kincstár
épületeire, fizikai működésére vonatkozó Biztonsági Szabályzata útján biztosítja.
A Kincstár rendelkezik Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattal, amelyet rendszeresen
felülvizsgál, továbbá kötelező módon kinevez Adatvédelmi Tisztviselőt, hogy gondoskodjon
az adataid védelméről.

12. Milyen jogok illetnek meg a kezelt személyes adataimmal kapcsolatban?
Tájékoztatáshoz való jog
Jogosult vagy arra, hogy a Kincstártól – az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első
adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul – tömören, átláthatóan és
közérthetően tájékoztatást kapj az adatkezelés lényeges kérdéseiről, az általad gyakorolható
jogokról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről. Erre a jogodra tekintettel készült ez az
adatkezelési tájékoztatás.
Az adatkezeléssel kapcsolatos további
személyazonosságod igazolása esetén élhetsz.

jogokkal,

jogorvoslati

lehetőségekkel

Az adatok megismeréséhez való jog (ún. „hozzáférési jog”)
Jogosult vagy a Kincstártól tájékoztatást kérni az általa kezelt, Rád vonatkozó személyes
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjeiről.
Helyesbítéshez (módosításhoz), törléshez, korlátozáshoz (zároláshoz) való jogok
Jogod van a Kincstár által kezelt személyes adataidat nem csak megismerni, de kérheted
pontosításra szoruló adataid helyesbítését, illetve kérheted azok törlését, az adatkezelés
korlátozását. [Az adatkezeléssel összefüggő jogaiddal és azok érvényesítésével kapcsolatos
rendelkezéseket az Infotv., valamint a GDPR tartalmazza.]
Fontos megjegyezni, hogy ha az adataidat törlését kéred, akkor a pályázatban sem tudsz
részt venni.
A jogszabályon alapuló kötelező adatkezeléssel érintett adatok törlése nem kérhető.
Tiltakozáshoz való jog
E jog alapján, tiltakozásod esetén, a Kincstár a személyes adataidat kizárólag a kötelező
adatkezeléshez szükséges mértékben kezelheti tovább. A nem kötelezően kezelt adataid
tekintetében a kezelést korlátozzuk, és kivizsgáljuk a tiltakozásodat. A kötelező
adatkezeléssel nem érintett adataidat csak akkor kezelhetjük tovább, ha bizonyítjuk, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a
Te érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a tiltakozásod megalapozottságát megállapítja, a kötelező adatkezeléssel nem érintett
adatai tekintetében az adatkezelést megszüntetjük, és az adatokat töröljük.

13. Miként gyakorolhatom a fenti jogaimat?
Amennyiben élni szeretnél a fenti jogaiddal, kérelmet kell benyújtanod a Kincstár számára
postai úton vagy személyesen (azért nem lehet telefonon vagy emailen, mert úgy nem tudunk
beazonosítani, és el kell kerülnünk, hogy valaki betelefonáljon a nevedben, és pl. töröljön a
pályázatból).
A kérelemben annyit kell leírnod vagy elmondanod, hogy a fenti jogok közül melyikkel
kívánsz élni. Fontos, hogy a papír alapú kérelemben tüntesd fel a pályázatod adatait (amiket

megadtál nekünk a honlapon), és mindenképp írd alá (vagyis legalább egyszerű okirati
formája legyen).
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül
meg kell adnunk a megtett intézkedésekről a tájékoztatást. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell
azt is, hogy adatkezeléssel kapcsolatos panaszod kivizsgálása érdekében mely szervhez
fordulhatsz, milyen jogok illetnek meg sérelmed orvoslására, és hogy ügyeddel a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (vagyis a NAIH-hoz), továbbá a bírósághoz
fordulhatsz.
Panasz bejelentése a Kincstár, illetőleg a NAIH felé
Személyes adataidnak kezelésére vonatkozó panaszoddal általánosságban a Kincstárhoz
(1054 Budapest, Hold utca 4., adatvedelem@allamkincstar.gov.hu), illetve a NAIH-hoz (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhatsz.
Bírósági jogérvényesítés
Ha személyes adataid kezelésének jogellenességét tapasztalod, Te vagy – ha még nem vagy
nagykorú, vagy egyébként törvényes képviselet alatt állsz – törvényes képviselőd polgári pert
kezdeményezhet a Kincstár ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –
választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt
is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken találod meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek).

2. számú melléklet
2. számú melléklet

NYILATKOZAT
pályázatban való részvételről
Alulírott ……………………………… (név) anyja neve:………………………., születés
helye:………………………………………, születés ideje……………………………….
(továbbiakban: Pályázó /törvényes képviselő) jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi,
hogy jelen Pályázatban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A
Pályázó/törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a beküldött videó őt illeti, a felett
korlátlan felhasználási joggal rendelkezik, az nem sérti harmadik fél jogait. A Pályázó
/törvényes képviselő a pályázat elküldésével és ezáltal a Pályázatban való részvétellel
egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázó személyes adatai a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: Szervező), mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, azokat a Pályázattal
összefüggésben, a Pályázat lebonyolításának időtartama alatt, illetve a nyeremények átadásáig
kapcsolattartás és adminisztráció céljából feldolgozza és kezelje a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak és a Szervező adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően, az
adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint. Az adatbázisban szereplő adatok egyéb célokra
(így például közvetlen üzletszerzésre vagy egyéb marketing tevékenységre) nem kerülnek
felhasználásra.
A Pályázó /törvényes képviselő egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázó alkotását a
Szervező illusztrációs célokra, a Szervező honlapján, valamint különböző internetes felületen
határozatlan időre a verseny lezárulta után is felhasználja.
A Pályázó /törvényes képviselő a Pályázatban való részvétellel egyidejűleg ahhoz is
hozzájárul, hogy a Pályázó nyertessége esetén nevét, pályaművét és lakcímét – kizárólag a
település közigazgatási megnevezésével – a Szervező nyilvánosságra hozhatja, továbbá
felkérés esetén rendelkezésre áll média interjú céljából, valamint a róla készített hang- illetve
videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználhatja
promóciós célokra.
A nyeremények átadása, valamint a nyertes képmásának és adatainak felhasználása a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján történik.
Kelt, …………………………2018………………….

………………………………………………..
Pályázó/ törvényes képviselő aláírása

3. számú melléklet

NYILATKOZAT
kép- és/vagy hangfelvétel felhasználásáról
Alulírott ……………………………… (név) anyja neve:………………………., születés
helye:………………………………………, születés ideje……………………………….
mint a „Mester Video Pályázat” pályamunkáján (a továbbiakban: videó) szereplő személy (a
továbbiakban: Szereplő) jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárul a videón róla készült képés/vagy hangfelvétel Pályázat során történő felhasználáshoz, a Pályázathoz kapcsolódó
nyilvánosságra hozatalához.
Szereplő tudomásul veszi, hogy a róla készült kép- és/vagy hangfelvétel a Pályázathoz
kapcsolódó célokon kívüli célokból nem kerül felhasználásra a Magyar Államkincstár által.
Kelt, …………………………2018………………….

………………………………………………..
Szereplő/ törvényes képviselő aláírása

